
 
 

Column: Verkeerd ingeschat 

Deze column is in april 2021 verschenen in het blad Gezinsgids.  

 

Anja Fraanje-van Reenen werkt als vrijwilliger bij Norschoten Hospice Barneveld. Een half jaar lang vertelt ze in 

columns over mooie, verdrietige en aangrijpende momenten die ze meemaakt in haar werk. 

 

Verkeerd ingeschat 

 

Wat bijna nooit gebeurt, ik heb deze keer niet zo’n zin om naar de hospice te gaan. Het wordt 

waarschijnlijk een rustige avond. Er zijn maar twee gasten, een meneer die veel slaapt en weinig 

bezoek krijgt en een mevrouw waar we niet zo veel werk mee hebben. Aan het einde van de avond 

moeten we de meneer klaar maken voor de nacht maar verder is er denk ik niet veel te doen. 

Bij binnenkomst zie ik een vrijwilligster uit de kamer van de mevrouw komen. Ze licht me in over de 

toestand van mevrouw. Ze heeft er al een hele tijd bij gezeten en verwacht van mij dat ik dat nu van 

haar overneem omdat mevrouw vanavond waarschijnlijk gaat sterven. Ik ben verbaasd, had het ook 

niet verwacht. Dit wordt dus een andere avond dan ik had verwacht.  

 

Ik ga naast het bed van mevrouw zitten. Er is door bijzondere omstandigheden geen familie 

aanwezig. Aan haar ademhaling zie ik dat het niet lang meer duurt voor ze gaat sterven. De 

verpleegkundige gaat aan de andere kant van het bed zitten maar als haar bel gaat moet ze naar de 

kamer van  meneer. Als ik er alleen bij zit blaast mevrouw de laatste adem uit. Heel indrukwekkend. 

Als de verpleegkundige weer terugkomt is dit net gebeurd. We blijven nog even bij haar zitten om er 

zeker van te zijn dat ze echt overleden is. De verpleegkundige brengt de familie op de hoogte en belt 

de arts om te komen schouwen. Ondertussen drinken wij samen een kom koffie en overleggen wat 

er deze avond allemaal moet gebeuren. 

 

Voordat we mevrouw gaan wassen zoeken we eerst haar kleren op die ze aan moet. Gelukkig had de 

familie die alvast gebracht. We wassen haar, kleden haar aan en wachten tot de 

begrafenisondernemer, die inmiddels gebeld is, haar op komt halen. Ze vragen of ik nog even met 

haar alleen wil zijn om afscheid van haar te nemen maar ik vind het goed zo. De mevrouw is best wel 

zwaar dus ik mag ook helpen haar in de kist te leggen. Als ze er netjes in ligt haalt de verpleegkundige 

het baarkleed en legt die er overheen. We lopen met hen mee naar de uitgang en wachten tot de kist 

in de auto staat. De man van de lijkwagen komt het baarkleed bij ons terugbrengen, geeft ons een 

hand en rijdt dan langzaam weg. We blijven nog even staan tot ze uit het zicht zijn en gaan dan 

zwijgend naar binnen. 

 

Het doet ons toch elke keer weer veel als er iemand bij ons overlijdt. Deze mevrouw had wel enkele 

maanden bij ons gelegen dus dan raakt je er aan gehecht. Ook denk je altijd weer verder. Sterven…en 

dan? Als we terug zijn maken we de man in de andere kamer klaar voor de nacht. We praten daarna 

samen nog even over deze avond en dan ga ik naar huis. Wat een andere avond dan ik had verwacht. 

Met een gevoel van dankbaarheid fiets ik terug naar huis. Dat ik toch zulk mooi werk mag doen! 

 

 


